
PROGRAMA DE S.VALENTIM
O AMOR NAS OBRAS DE ARTE MAIS 

FAMOSAS DO MUNDO

EXPERIÊNCIA DE 2 NOITES
10 DE FEV. A 12 DE FEV.



O AMOR NAS OBRAS DE ARTE MAIS 
FAMOSAS DO MUNDO

Mesmo que concebidas há séculos, as pinturas mantêm vivo o conceito de Amor, 
desde as seduções fatais e o namoriscar tímido aos calorosos beijos. Vale a pena 
recordar alguns no dia dedicado aos apaixonados que, por hábito aproveitam este 
dia para trocar flores, cartas de Amor entre outras formas de celebração. No auge 
das dedicações de amor, há obras de arte que eternizam a paixão durante o ano 
inteiro, nas suas múltiplas formas, desde o beijo de Gustav Klimt ao namoro de 

Pierre-Auguste Renoir. 

Venha celebrar o fim de semana dos namorados na Malhadinha viajando pela 
Europa e conheça as obras mais famosas do Amor. 



DIA 1
SEXTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2023

A ÁUSTRIA E AMOR

A Áustria é berço da música clássica e dos ritmos românticos da valsa. Foi aqui 
também que nasceu o pintor austríaco, Gustav Klimt, que ganhou reconhecimento nos 
movimentos simbolista e art nouveau, representando o erotismo de uma forma muito 
delicada. As suas obras mais famosas ressaltam a figura feminina, com mosaicos, orna-
mentos e enfeites em motivos florais. O mais célebre dos trabalhos de Klimt é                 
“O Beijo”, inspirado no próprio pintor e sua amada, Emilie. E foi no embalo dessa linda 
expressão de amor que nos inspirámos para o receber na Malhadinha. 

17h00 - Exposição de pintura. Descubra na nossa Cave de Barricas as mais belas obras 
e retratos de um dos pintores que melhor retratam o Alentejo;

20h00 - Jantar no Restaurante. A fase dourada do pintor austríaco Gustav Klimt  
servirá de inspiração para a nossa equipa de Chefs;

22h00 - Sessão de cinema com o filme “Before Sunrise”. Viaje até Viena e desembarque 
com Jesse e Céline que se deixam apaixonar na cidade da música. 



DIA 2
SÁBADO, 11 DE FEVEREIRO DE 2023

FRANÇA E O IMPRESSIONISMO

Pierre-Auguste Renoir e Édouard Manet são alguns dos pintores franceses mais 
conhecidos da era do impressionismo. Este movimento artístico que surgiu no Séc. 
XIX é de alguma forma resumido em uma frase dita por Édouard  Manet: Je peins ce 
que je vois, et non ce qu'il plaît aux autres de voir. “- [“Eu pinto aquilo que eu vejo, e 
não aquilo que para os outros é agradável ver”] 

Deixe-se inspirar pela beleza do Alentejo e expresse a sua forma de Amor da maneira 
que lhe fizer mais sentido. Busque as cores, as luzes, os reflexos e os contrastes e crie 
e recrie através do olhar a sua paixão pela autenticidade das paisagens, dos sabores e 
dos sentidos no Alentejo. 

08h30 . 11h00 - Acorde com a frescura matinal. Sinta os primeiros aromas e delicie-se 
com um pequeno-almoço repleto de frutas, compotas e sumos naturais;

11h00 - Atelier de pintura. Nem só de contornos físicos vive o amor. Inspire-se na 
paisagem ou na sua cara-metade e retrate a sua visão do Amor numa aula de pintura; 

13h00 - Almoço piquenique de cesta.  Desfrute da Natureza em pleno coração do  
Alentejo com um piquenique preparado pelo nosso Chef. À beira da ribeira de Terges 
ou nas vinhas deslumbre-se e relaxe com a sua cara-metade;



DIA 2
SÁBADO, 11 DE FEVEREIRO DE 2023

FRANÇA E O IMPRESSIONISMO

[Opcional] - Experiência de relaxamento no nosso Spa. Relaxe com uma massagem 
revitalizante e sinta o poder dos ingredientes dos Açores e das suas muitas árvores, 
plantas, flores e algas. Desfrute ainda de um banho de vinoterapia e relaxe na nossa 
sauna; 

18h30 - Experiência de banho de vinoterapia no quarto. Relaxe no conforto do seu 
quarto com um banho de vinoterapia e sinta o poder dos ingredientes naturais das 
nossas uvas;

20h00 - Jantar no restaurante. França, e principalmente sua capital, Paris, exalam o 
Romantismo em cada centímetro, mas não é apenas a arquitetura do lugar que tem 
esse apelo romântico, a culinária francesa também evoca esses sentimentos maravi-
lhosos e reforçam os laços de amor. Os nosso Chefs prepararam um menu especial 
inspirado na cozinha francesa. 



DIA 3
DOMINGO, 12 DE FEVEREIRO DE 2023

ITÁLIA E AS DEUSAS DO AMOR

Florença, Toscana, Veneza e Roma, são inúmeras as cidades de Itália que nos remetem 
ao Amor e às mitologias inspiradas na antiguidade clássica. Sandro Botticelli, um dos 
maiores nomes do Renascimento italiano, autor da obra “O Nascimento de Vênus”, traz 
até os dias de hoje os conceitos do amor, da beleza e da fertilidade representado na 
Deusa Vénus, segundo a mitologia romana. Viaje até Itália e descubra algumas das 
tradições deste país. 

08h30 . 11h00 - Pequeno-Almoço.  Aprecie a paisagem idílica da Malhadinha ao mesmo 
tempo que saboreia as iguarias elaboradas especialmente para si pela nossa equipa de 
Chefs;

11h15 - “Pasta Fresca italiana” aprenda as técnicas de preparação com o ingrediente 
mais famoso de Itália num workshop de cozinha com o nosso Chef; 

13h00 - Almoço showcooking de pastas. Delicie-se com o que preparou e escolha os 
ingredientes da sua massa para o almoço. Produtos frescos preparados pela nossa 
equipa de cozinha especialmente para si; 

12h00 - Check-out.

* Possibilidade de oferta de late check-out. 



VALOR DA EXPERIÊNCIA

790,00 € [Experiência por pessoa em quarto duplo no Monte da Peceguina] - Programa 
válido para 2 pessoas.

850,00 € [Experiência por pessoa em suite júnior no Monte da Peceguina] - Programa 
válido para 2 pessoas.

890,00 € [Experiência por pessoa em suite no Monte da Peceguina] - Programa válido 
para 2 pessoas.

950,00 € [Experiência por pessoa na Casa do Ancoradouro] - Programa válido para 2 
pessoas.

1150,00 € [Experiência por pessoa na Casa das Artes e Ofícios] - Programa válido 
para 4 pessoas.

1150,00 € [Experiência por pessoa na Casa da Ribeira] - Programa válido para 6 pessoas.

1090,00 € [Experiência por pessoa na Casa das Pedras] - Programa válido para 2 pessoas.

[Inclui] 2 Noites de alojamento. Todas as refeições e bebidas mencionadas no progra-
ma. Todas as atividades mencionadas no programa. Welcome em todos os quartos 
composto por um vinho, fruta da herdade, azulejo com queijo curado de ovelha e              
compota caseira acompanhado de pão alentejano. 

[Exclui] Todas as bebidas às refeições e fora das mesmas, exceto as mencionadas no 
programa. Experiência de SPA [sujeito a disponibilidade].

[Ofertas] Possibilidade de oferta de late check-out. Oferta do valor da experiência para 
uma criança.

[Notas] As condições meteorológicas adversas poderão colocar em causa as atividades 
outdoor, pelo que será apresentada uma experiência de equivalente valor. 

[Política de cancelamento e pagamento] A confirmação do programa fica sujeita à 
liquidação inicial de 50% do valor do programa. Se cancelado até 15 dias antes, será 
cobrado 50% do total da reserva. Se cancelado a menos de 7 dias do programa ou em 
caso de no show, será cobrado o valor total do programa.


